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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus

menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan

Negara tersebut.1Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan

merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan dalam kurun waktu

lima tahun sekali dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pemilu diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden

sebagai pemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi juga untuk memilih anggota

DPR,DPRD, dan DPD dan juga pemilihan terhadap Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat

demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas, dan

mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia2.

Dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) menegaskan

bahwa Pemilihan Umum , selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Arbi

Sanit berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan proses politik yang

1 Nur Hidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press,
Yogyakarta hlm. 298
2 Ibid, hlm. 177
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menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk ditransformasikan menjadi

kedaulatan negara, maka rakyat berpeluang untuk memperjuangkan nilai dan

kepentingannya dengan menggunakan hak politik dan hak lain yang tak

diserahkan sebagai kekuatan bargain (menawar) dalam menghadapi penguasa

atau pihak yang sedang berusaha menjadi penguasa.3

Dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan

pemerintahan, pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan

kedaulatannya. Secara ideal, pemilihan umum atau general election bertujuan

agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai

sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.4 Dengan demikian,

pemilihan umum menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat

sebagai pemegang kedaulatan akanpertama, memperbaharui kontrak sosial;

kedua, memilih pemerintahan baru; ketiga menaruh harapan baru dengan adanya

pemerintahan baru. Maka dari itu pemilihan umum juga ada yang menyebut

sebagai alat untuk menyehatkan kehidupan yang demokratis. Dengan pemilihan

umum, rakyat dapat memilih secara langsung para wakilnya.5

Mengingat pentingnya pemilu dalam negara demokrasi, pengaturan tentang

pemilu sudah ada bahkan sejak awal berdirinya Indonesia. Ini menunjukkan

bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu proses yang menjadi perhatian

3 Arbi Sanit, 1998, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hlm 191.
4 Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2007, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu,
Bandung, Hlm. 5.
5 Dahlan Thalib, 1994, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta Hlm
19.



3

khususnya untuk mepertanggung jawabkan kedaulatan rakyat. Tentu saja yang

diharapkan adalah pemilu yang free dan fair. Untuk menjamin pemilihan umum

yang free and fair yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan

perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun

bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan

berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil

pemilihan umum.6 Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang

(malpractices), sulit dikatakan bahwa para  pemimpin atau legislator yang terpilih

di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.7

Kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya

anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari

Pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun

selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu. Sejumlah kecurangan

ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu baik pada Pemilu yang berskala

nasional maupun pada Pemilu yang berskala lokal8 sehingga mencederai proses

demokrasi itu sendiri. Berikut data rekapitulasi pelanggaran pidana pada Pemilu

legislatif tahun 2014:

6 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta Hlm v.
7Ibid. Hlm v.
8 Topo Santoso, Sistem Penegakkan Hukum Pemilu, Jurnal Hukum Pantarei, November 2008,
Hlm 123
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Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Dalam Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Lampung

Tahun 2014 9

No. Tahapan Pemilu Jumlah

1. Masa Kampanye 8

2. Masa Tenang 1

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara 51

Jumlah 60

Sumber : Data Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2014

Berdasarkan dari data laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2014

tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Pemilu masih cukup

tinggi. UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebenarnya telah dilakukan pengaturan mengenai ketentuan pelanggaran

administrasi pemilu maupun pelanggaran pidana Pemilu. Namun berdasarkan data

di atas pelanggaran Pemilu tetap terjadi.

9 Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2014
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Pengaturan tentang sanksi pidana di dalam UU Pemilu bertujuan untuk

melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi

itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang

dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Dengandemikian, UU tentang

pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga

melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and

fairelection itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.10

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai cara

untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan

hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda.11 Penggunaan sanksi

pidana sebagai instrumen penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana

dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.

Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana merumuskan suatu

perundang-undangan yang baik.

International Institute for Democracy and Electoral Assistancemenyebutkan

bahwa kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak

bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua

unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang

demokratis.12 Mestinya kriteria tersebutlah yang menjadi panduan bagi pembuat

undang-undang di Indonesia dalam membuat aturan yang akan menjadi dasar

10 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Loc.Cit
11 Aras Firdaus, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut UU No. 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Jurnal Ilmiah FH USU, 2013
12 Centre for Electoral Reform, 2010, Keadilan Pemilu, International IDEA, Swedia, Hlm 27
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hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Undang-undang Pemilu telah mengalami kebijakan perubahan atau pembaharuan

undang-undang dalam rangka menyesuaikan dengan asas dan tujuan pembentukan

hukum.Hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Rosque Pound adalah a tool

of social engineering, bahkan hukum sebagai perwujudan regulasi pantas

mengalami pembaharuan berkali-kali. Hal demikian pula sehingga Muchtar

Kusumaatmadja dalam mazhab hukum mengemukakan pembahasan defenisi

hukum tidak hanya menyangkut aturan dan para institusi hukum melainkan juga

proses yang mengikat daya keberlakuannya sehingga diperlukan penyesuaian

hukum dengan “perilaku masyarakat” untuk menyesuaiakan dengan sikap reaktif

partsipan hukum ketika aturan tersebut hendak diterapkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penuangan kebijakan penanggulangan

kejahatan dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, secara

garis besar meliputi:

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa yang akan
ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan
terhadap pelakuperbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan)
dan sistem penerapannya;

c. Perencanaan dan kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan
pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana).13

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu

dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus

diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan

13 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Abadi,
bandung, Hlm. 45.
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ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Masyarakat

menginginkan demokrasi yang menjamin pelaksanaan etika politik dan

subtansinya. Karena demokrasi sesungguhnya hanyalah alat, bukan tujuan. Jika

tujuan demokrasi tak bisa dicapai, maka pasti ada masalah dalam praktik

demokrasi. Tujuan-tujuan demokrasi adalah terwujudnya masyarakat yang

sejahtera dan keadilan hukum serta keadilan sosial. Dan sesuai juga dengan

amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus

dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.

Sebagai negara hukum di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga

peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan, oleh karena itu

jalan terbaik untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam negara hukum

adalah melalui badan peradilan tersebut. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum

yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima,memeriksa

serta memutus suatu perkara pidana oleh karena itu hakim dalam menangani suatu

perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim dalam memberikan

putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya

karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan

sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang

sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan14.

Menjatuhkan putusan, kecuali putusan sela adalah suatu proses mengakhiri

perkara/sengketa dengan menggunakan konsep-konsep mengadili, seorang hakim

14Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum.https://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=/daftTA&sub=new&fr=det&idku=260 diakses
pada tanggal 3 Mei 2015, pada pukul 10.30 Wib.
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diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang

diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah mendahului

sebelumnya, kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai

kewenangan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari

lingkup intervensi internal maupun eksternal.15

Pengimplementasian kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus

berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan

suatu kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti

bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, karena sesungguhnya

pembatasan itu hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan yang ada dilubuk

hatinya, artinya seorang hakim tidak bisa lepas dari keyakinan dalam hati

nuraninya yang pada satu sisi merupakan bentuk kemerdekaan dalam berfikir dan

menentukan pendapat tapi disisi lain juga sebagai pembatas dari segala

kemunafikan dalam menjatuhkan putusan, karena sesungguhnya hati nurani selalu

akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut dakwaan kasus Nomor 70/Pid./2014/PT TJK yang diajukan Jaksa

Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemilu menyatakan terdakwa diduga

bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 309 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012

(Dakwaan Pertama Penuntut Umum) dan Pasal 312Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun (Dakwaan Kedua Penuntut Umum) serta pasal 287

15Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana.Alfabeta, bandung,
Hlm 192.
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Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012.

Di dalam UU No 8 Tahun 2012 Pasal 309  sebagaimana dakwaan pertama

penuntut umum diatur sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan

suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi

berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling banyak  Rp. 48.000.000,00”.

Di dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

melakukan penambahan suara Peserta Pemilu tertentu”. Hakim juga didalam

putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar

Rp 500.000,- serta juga menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalan

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim karena para terpidana melakukan

perbuatan yang dapat di hukum, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam)

bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk

mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan

Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan No.70/Pid/2014/PT TJK)
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a) Mengapa hakim menjatuhkan putusan hukuman percobaan kepada

pelaku tindak pidana pemilu?

b) Apakah putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan, rasa

keadilan, serta efek jera bagi para pelaku?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada kajian

hukum pidana dan penelitian ini juga mengkaji UU No 8 Tahun 2012, serta

yurisprudensi dan teori-teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana,

terutama pada penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Umum calon

legislatif tahun 2014 di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tulang Bawang

Barat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Ruang lingkup lokasi penelitian

terbatas pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi

antara lain:

a) Untuk mengetahui dasar pemidanaan tindak pidana pemilu dalam perkara

pidana No. 70/Pid/2014/PT TJK

b) Untuk mengetahui putusan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tersebut
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telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, rasa keadilan serta efek jera bagi

para pelaku.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis :

a) Kegunaan teoritis

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya,

perkembangan hukum pidana khususnya.

(2) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani

kuliah serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana pemilu di

Indonesia.

b) Kegunaan Praktis

(1) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang hukum

sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak

hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa

memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

(2) Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus

sebagai tambahan informasi mengenai pelaksanaan penegak hukum di lapangan

dan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoristis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk menidentifikasi terhadap

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti16. Kerangka teori yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori pemidanaan dan tujuan

kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

A. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara

umum dapat dikelompokkan didalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan vergeldings theorien.

Dasar pijakan teori ini adalah pembalsan. Menurut dasar pembenar

dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Setiap

kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi

pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan

pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap penjahat

maupun masyarakat menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk

mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya

penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan

pidana mempunyai dua arah, yaitu:

a. Ditujukan pada penjahatnya, sudut subjektif dari pembalasan.

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendamm

16Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hlm 124.
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dikalangan masyarakat, sudut objektif dari pembalasan.

2. Teori relative

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk

menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai

tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga

macam sifat yaitu:

a. Bersifat menakut-nakuti afschrikking.

b. Bersifat memperbaiki verbetering/reclasering.

c. Bersifat membinasakan onschadelijk maken

.
3. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas

pertahanan tata tertib masyaraka. Dengan kata lain dua alasan itu

menjadi dasar dari penjatuhan pidana teori gabungan ini dapat

dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Menurut Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain

adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk

mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum

dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan pidana yang

bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat

bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat
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Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum

dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama

ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman

pidananya dalam undang-undang. Apabila  hal ini tidak cukup

kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka

barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal

menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdayanya

penjahat dalam hal ini perlu diingat bahwa pidana yang

dijatuhkan harus sesuai dengan hukum dari masyarakat17.

B. Tujuan Hukum, Kemanfaatan, Keadilan

Menurut Sudikno Mertokusumo menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

selalu diperhatikan yaitu:kepastian hukum menekankan agar hukum atau

peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau

peraturannya, kemanfaatan menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat,

keadilan menekankan pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah

masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau

pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah atau

mufakat18.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin

17Teori-Pemidanaan.https://apbisma.blogspot.com/2013/11/teori-pemidanaan.html?m=1 diakses
pada tanggal 20 April 2015, pada pukul 15.30 Wib.
18Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Hlm 5.
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diteliti atau diketahui. Beberapa istilah yang memiiki arti luas dipersempit

sehingga dapat memfokuskan permasalahan. Sebaliknya, beberapa istilah

mengalami proses perluasan makna dengan tujuan mencari titik temu antara

konsep tertentu antara konsep dengan penerapannya dalam praktek. Demikian

pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang memiliki

kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang akan

memudahkan menulusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian khusus tersebut

antara lain:

1. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam

ketentuan pidana dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum

atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemilu.

2. Tuajuan pemidanaan di dalam konsep KUHP telah menetapkan tujuan

pemidanaan pada pasal 54, yaitu :

1. Pemidanaan bertujuan

a. Mencegah dilakukannya yindak pidana dengan menegakan norma

hukum demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
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2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia.19

3. Pidana dengan bersyarat adalah suatau symbol atau/ model penjatuhan

pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat

tertentu,  pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu

dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukannya tidak

dilanggar dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang

ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan

tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan

maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang meliputi latar belakang dari permasalahan, permasalahan

penelitian dan ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok

bahasan yang memuat tinjauan mengenai pengertian pemilu, tindak pidana pemilu,

pengertian putusan hakim, pengertian kewajiban dan tanggung jawab hakim, teori

serta tujuan pemidanaan.

19Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.
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III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan

populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis

data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga

memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu apa yang

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan

terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan apakah putusan terhadap pelaku tindak

pidana pemilu tersebut  telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan

maupun pemberian efek jera bagi para pelaku..

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.


